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● Conjunto de atividades para criar e 
aprimorar conteúdos livres sobre uma 
determinada cidade nos projetos Wikimedia 
e correlatos;

● Busca disseminar a cultura de produção de 
conhecimento livre, especialmente fora dos 
grandes centros urbanos;

● O Wiki Movimento Brasil (WMB) os promove 
desde o ano de 2019.

Wiki Ocupa uma Cidade
Wiki Takes a City



Escolhendo uma cidade
Choosing a city

Qualquer cidade pode receber um “Wiki Ocupa”, 
mas podem ser um diferencial / atrativo:

● Quantidade de bens tombados;

● Poucas fotos ou informação livre disponível;

● Ter poucos verbetes dentro da categoria do 
município;

● Peculiaridades culturais e/ou presença de 
grupos sub-representados nos projetos;

● Localizar-se em alguma região geográfica 
sub-representada nos projetos.



Contatando parceiros locais
Contacting local partners

● Localizar possíveis wikimedistas 
ou pessoas relacionadas à cultura 
livre na localidade;

● Buscar parceiros nas instituições 
culturais municipais, atentando 
aos eventuais acervos online e ou 
divulgados em redes sociais.

Chamadas para participantes
Call for participants

● Divulgar formulário online entre os 
membros da comunidade;

● Divulgar o evento nas redes sociais para 
chamada de pessoas locais.



Ao longo dos anos, os “Wiki Ocupa” promovidos 
pelo WMB têm se sustentado em 4 atividades 
principais:

1- Saída fotográfica;

2- Mapeamento da cidade;

3- Maratona de edição;

4- Iniciativa GLAM.

Pilares de um “Wiki Ocupa” 
promovido pelo WMB
Pillars of an “Wiki Takes” promoted by 
WMB



1- Saída fotográfica
Photowalk

● Saídas fotográficas são cruciais para 
um “Wiki Ocupa” e relativamente 
fáceis de executar;

● Pode-se partir da lista de bens 
tombados no município e adicionar 
ainda praças, parques, prédios 
públicos relevantes, bem como o 
registro de peculiaridades da cultura 
local;

● As saídas podem se encerrar com 
uma celebração / evento conjunto, a 
fim de fortalecer os laços entre 
wikimedistas e pessoas novatas.

Foto: Lee District Democratic Committee



2- Mapeando a cidade
Mapping the city

● Apesar de não ser um projeto Wikimedia, 
o OpenStreetMap (OSM) é uma base de 
dados geográficos que serve de base para 
muitos projetos de conhecimento livre, 
inclusive a própria Wikipédia;

● Em geral, todas as cidades do Brasil já 
têm sua estrutura bem mapeada no 
projeto. No caso de um “Wiki Ocupa”, a 
ideia é analisar previamente as condições 
desse mapeamento e fazer um refino 
dessas informações;

● Muito pode ser feito: adicionar prédios 
faltantes, mapear reservas florestais, 
parques e relacionar as áreas mapeadas 
no OSM com seus respectivos itens no 
Wikidata.

Imagem do OpenStreetMap



3- Maratona de edição
Edit-a-Thon

Objetivos:

● Fomentar a criação e o aprimoramento de 
artigos diretamente relacionados ao 
município em questão;

● Gerar listas de artigos com potencial valor 
enciclopédico, a fim de que possam ser 
uma referência mesmo em eventos futuros;

● Estabelecer contato com a população local, 
apresentando os projetos, promovendo 
oficinas de edição e permitindo que as 
pessoas percam o medo de editar.

Foto: Christian Cariño



4- Iniciativa GLAM
GLAM initiative

● Um Wiki Ocupa envolve cerca de 1-2 
meses de preparação, o que é pouco para 
uma iniciativa GLAM mais robusta;

● Por isso, a ideia durante um “Wiki Ocupa" 
é ter uma iniciativa GLAM de pequeno 
porte, objetiva e eficiente;

Foto: Donatas Dabravolskas

● A utilização de um kit 
de equipamentos de 
baixo custo e 
materiais de 
capacitação tem sido 
uma solução viável 
para esses casos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Museu_Portatil_Edi%C3%A7%C3%A3o_de_Bolso_Manual_2022.pdf


● É sempre importante que sejam incluídos 
wikimedistas experientes nas atividades.

● O tamanho da equipe varia de acordo com o 
caso, mas considerando um “Wiki Ocupa” em 
cidades de pequeno ou médio porte, uma 
equipe mínima seria:

- Saída fotográfica (2 pessoas 
experientes)

- Mapeamento (1 pessoa experiente)

- Editatona (2 pessoas experientes)

- GLAM (1 instituição cultural 
acompanhada por 1 pessoa experiente 
em digitalização)

Número de participantes
Number of participants



“Wiki Ocupa” 
realizados pelo WMB
“Wiki Takes” promoted by WMB

Jundiaí-SP

Itu-SP

Santana de 
Parnaíba-SP

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Santana_de_Parna%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Jundia%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Wiki_Ocupa_Itu


Obrigado(a)!

Nos vemos na 
Wikimania 
2022!
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